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In 2019 worden de speelplekken in uw woonomgeving 

aangepakt. Graag nodigen wij u en uw kinderen uit om 

voorafgaand mee te praten over de veranderingen. Wij 

horen graag de meningen van de kinderen op 26 juni 

en 3 juli. De volwassenen kunnen op donderdag 12 juli 

hun visie op de huidige en toekomstige behoefte 

aangeven tijdens een bewonersavond.  

 

Welke speelplekken? 

In 2019 start de gemeente met het aanpakken van 14 

speelplekken in uw woonomgeving. Dit zijn alle 

speelplekken binnen het rode kader op onderstaande 

plattegrond. 

Wat gaan we doen? 

In 2018 inventariseren wij het huidige gebruik en de 

toekomstige behoefte aan het spelen onder de kinderen en 

volwassenen in de buurt. Een concept plan wordt 

vervolgens aan de hand van de wensen gemaakt en aan u 

gepresenteerd. Het verwijderen, aanpassen en/of 

vernieuwen van de speelplekken start vanaf 2019. 

 

Uitnodiging voor kinderen 

Alle kinderen zijn uitgenodigd om op dinsdag 26 juni of 3 

juli hun mening te geven over het spelen. Tijdens deze 

momenten wandelen we met de kinderen langs de 

speelplekken, schoolpleinen, veldjes en groenstroken. Op 

een speelse wijze inventariseren we het volgende: 

- Hoe kinderen zich naar deze plekken begeven.  

- Waarop oriënteren ze zich?  

- Wat komen ze onderweg tegen?  

- Hoe spelen ze onderweg? 

 

Uitnodiging voor volwassenen 

Tijdens een bewonersavond op donderdag 12 juli worden 

de bevindingen van de wandelingen gedeeld en wordt de 

visie op de huidige en toekomstige behoefte onder de 

volwassenen geïnventariseerd. 

De gemeente nodigt u en uw kinderen 

uit om mee te praten over de 

speelruimtes in uw woonomgeving op: 

- 26 juni en 3 juli 

- 12 juli 

In 2019 veranderen we de speelplekken 

Juni 2018 

Zie achterzijde 
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Dinsdag 26 juni 2018 of dinsdag 3 juli 

Graag nodigen wij alle kinderen uit om deel te nemen aan 

een wandeling door de buurt.  

Op dinsdag 26 juni lopen zes begeleiders met de kinderen 

in het gebied ten westen van de Lepelaarstraat en op 

dinsdag 3 juli ten noorden van de Lepelaarstraat. 

 

 

 

Datum:   dinsdag 26 juni 

Tijd:  15.30 tot 17.00 uur 

Startlocatie:  om 15.30 uur op het schoolplein van 

basisschool De Regenboog, 

Nachtegaallaan 25. 

 

Datum:   dinsdag 3 juli 

Tijd:  15.00 tot 16.30 uur 

Startlocatie:  om 15.00 uur op het schoolplein van 

basisschool De Phoenix, Gruttostraat 2. 

 

Begeleiding van een van de ouders of een begeleider 

tijdens de wandeling is mogelijk als u of uw kind(eren) dit 

wenst/wensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 12 juli 

Graag informeren we u tijdens een bewonersbijeenkomst 

over de bevindingen van de wandelingen met de kinderen. 

Ook inventariseren we dan de behoefte onder de 

volwassenen. 

 

Datum:   donderdag 12 juli 2018 

Tijd:   19.00 tot 20.00 uur 

Locatie:   in het gebiedskantoor aan de Jan van  

  Goyenstraat 1. 

 

Hoe nu verder? 

Wij hopen er op uw kinderen op 26 juni of 3 juli en u op 12 

juli te mogen begroeten! Tijdens deze momenten kunnen u 

en uw kinderen alles vertellen over het huidige gebruik en 

de behoefte aan spelen in de toekomst in uw 

woonomgeving. Deze informatie verwerkt de gemeente in 

een concept plan. U ontvangt op een later moment een 

uitnodiging voor een bewonersavond in oktober 2018 waar 

dit plan wordt gepresenteerd. Na de presentatie wordt uw 

mening gevraagd. In de periode na deze bewonersavond 

wordt het plan bijgewerkt en definitief gemaakt. Voordat we 

starten met het verwijderen, aanpassen en/of vernieuwen 

van de speelplekken ontvangen de direct omwonenden 

van de plek een brief over de startdatum en wijziging. 

 

Informatie 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Uw 

contactpersoon is Brenda Schulte van de gemeente 

Rotterdam. Zij is bereikbaar via tel. (06) 51 99 18 58 of 

email: bw.schulte@rotterdam.nl. 

 

Kijk voor actuele informatie op de website: 
www.rotterdam.nl/speleninrozenburg.  
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